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Sammanfattning 
Föreliggande uppsats är en systematisk litteraturöversikt som omfattar både tolvstegsbehandling 
och självhjälpsgrupper. Syftet med studien är att undersöka det befintliga kunskapsläget gällande 
tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare. Litteraturstudiens intention är även att 
undersöka vilka erfarenheter och resultat självhjälpsgrupper i form av Anonyma Alkoholister och 
Anonyma Narkomaner genererat för de klienter som deltagit i dessa grupper. Förhoppningen med 
litteraturöversikten är att väcka läsarens intresse så att denne får möjligheten till att erhålla en 
övergripande kunskapsbild av det aktuella området. Litteraturöversiktens resultat presenteras i 
tabellform för att sedan tematiseras och syntetiseras i en analys.  
 
Resultaten i föreliggande litteraturöversikt visar en tvetydig bild av tolvstegsbehandling och 
självhjälpsgrupper. Studier som är inkluderade i litteraturöversikten påvisar både positiva och 
negativa resultat av tolvstegsbehandling. Vissa studier tyder på att tolvstegsbehandling kan vara en 
gynnsam behandlingsmetod för alkohol- och drogmissbruk. Andra studier visar att det inte finns 
någon signifikant skillnad mellan tolvstegsbehandling och andra behandlingsmetoder för att uppnå 
nykterhet. Självhjälpsgrupper har visat sig vara ett positivt komplement till traditionell 
missbruksbehandling enligt de studier som inkluderats i litteraturöversikten. För att 
självhjälpsgrupperna ska betraktas som ett positivt komplement krävs det dock att klienten är 
motiverad till förändring och deltar aktivt i dessa grupper. Slutligen visar litteraturöversiktens 
resultat att det finns vissa faktorer som anses mer verksamma än andra inom självhjälpsgrupperna. 
Motivation och grupptillhörighet är två faktorer som är frekvent återkommande i studierna och som 
uppges vara avgörande för klienter som vill förändra sitt missbruksbeteende.  
 
Nyckelord: Tolvstegsbehandling, självhjälpsgrupper, alkoholmissbrukare, drogmissbrukare, 
resultat, verksamma faktorer, upplevelser  
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Abstract         
The present essay is a systematic literature review that comprises twelve- step treatment and self-
help groups. The purpose of the study is to examine the current state of knowledge concerning 
twelve-step treatment for alcohol and drug abusers. Another purpose is to examine the clients’ 
experiences and results of self-help groups such as Alcoholics Anonymous and Narcotics 
Anonymous. Our wish with this literature review is to raise curiosity and broaden the knowledge in 
this field. The results of the literature review are presented in tabular form and then thematized and 
synthesized in an analysis. 
 
The results of the present literature review show an ambiguous picture of the twelve-step treatment 
and self-help groups. Studies that are included in the literature review demonstrate both positive and 
negative results of twelve-step treatment. Some studies suggest that the twelve- step treatment may 
be a beneficial treatment for alcohol and drug abuse compared to no treatment. On the other hand, 
some studies show that there is no significant difference between the twelve-step treatment and 
other traditional treatment models. Self-help groups have been shown to be a positive complement 
to traditional drug treatment according to the studies included in the literature review. For self-help 
groups to be considered a positive complement, however, the client must be motivated to change 
and actively participate in these groups. Finally the results of this literature review show that there 
are certain factors that are more important than others in self-help groups. In the reviewed studies, 
client motivation and group cohesion are two recurring factors reported to be vital for clients to 
change addictive behaviors. 
 
Keywords: Twelve-step treatment, self-help groups, alcoholics, drug addicts, results, important 
factors, experiences 
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1. Inledning 
Missbruk av alkohol och droger är ett stort socialt problem och en rad olika behandlingsmetoder har 
därför lanserats de senaste decennierna. Missbrukssituationen i Sverige pekar på att 780 000 
personer har ett beroende eller missbruk av alkohol. Ytterligare 29 500 personer innehar ett tungt 
narkotikamissbruk och 65 000 personer missbrukar läkemedel. Ovanstående fakta visar att 
alkoholberoende är ett stort problem i Sverige (Socialdepartementet, 2011, s. 121). Både i svensk 
och internationell missbruksvård existerar olika metoder och interventioner av olika karaktärer och 
ursprung, för att åtgärda dessa problem. De mest frekvent använda psykosociala 
behandlingsmetoderna i Sverige och internationellt är för närvarande; tolvstegsbehandling, kognitiv 
beteendeterapi (KBT), lösningsfokuserad terapi, Motivational Interviewing (MI), Community 
Reinforcement Approach (CRA) samt interaktionell terapi. Internationell utvärderingsforskning 
tyder på att lösningsfokuserad terapi och delvis tolvstegsbehandling är två metoder som har svagt 
vetenskapliga belägg (Bergmark & Oscarsson, 2000, s. 58-59). Vid psykosocial 
missbruksbehandling av alkohol rekommenderar Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården, liksom 
socialtjänsten, bör erbjuda klienterna motivationshöjande behandling (MET), KBT, CRA eller 
tolvstegsbehandling. Rekommendationerna bygger på att Socialstyrelsen bedömt att åtgärderna har 
en god effekt till en låg kostnad om de erbjuds i form av gruppbehandling (Socialstyrelsen, 2014, s. 
32). För missbruk av centralstimulerande preparat, så som amfetamin och kokain, rekommenderar 
Socialstyrelsen CRA, tolvstegsbehandling eller KBT (Socialstyrelsen, 2014, s. 32).  
 
Tolvstegsbehandlingen startades i USA och har sin grund i Anonyma Alkoholisters (AA) 12-steg. 
AA-rörelsen betraktar alkoholism som en obotlig sjukdom som en individ endast kan tillfriskna från 
genom livslång avhållsamhet från alkohol (Bergmark & Oscarsson, 2000, s. 81). För att tillfriskna 
från sjukdomen alkoholism bör individen tillsammans med andra alkoholister tillämpa de tolv 
stegen som bland annat innebär att erkänna sin maktlöshet inför spriten och att bli kapabel att 
använda sig av en högre makt för att tillfriskna. Ytterligare några av stegen innebär att göra en 
genomgripande moralisk självrannsakan samt att gottgöra de människor som skadats på grund av 
missbruket (Bergmark & Oscarsson, 2000, s. 82). I Sverige bedrivs tolvstegsbehandling både 
på institution och inom öppenvården. Behandlingen är mycket strukturerad och fokus ligger på 
olika former av gruppaktiviteter, som gruppsamtal och föreläsningar. Målet med behandlingen är att 
klienten ska avklara tre till fem av de tolv stegen enligt AA. Därefter är intentionen att klienten själv 
ska uppsöka AAs olika självhjälpsgrupper för att fortsätta arbeta med resterande steg (Bergmark & 
Oscarsson, 2000, s. 83). Tolvstegsbehandling har med åren utvecklats och överförts till närliggande 
problemområden inom missbruk, så som narkotikaberoende och anhörigfrågor. Det ska tilläggas att 
tolvstegsbehandling kan ha olika karaktär och variera i utförande men kärnan i metoden är den 
samma (Bergmark & Oscarsson, 2000, 81-82).  
 
Deltagande i självhjälpsgrupperna Anonyma Alkoholister (AA)- och Anonyma Narkomaner (NA) 
rekommenderas ofta som eftervård till alkohol- och drogmissbrukare som genomgått någon form av 
missbruksbehandling (Fiorentine, 1999). Som tidigare nämnts härstammar de tolv stegen från AA 
och innebär en process där deltagaren lär sig att bland annat acceptera sina grundläggande 
begränsningar så som beroendet av andra människor samt förmågan att acceptera sin hjälplöshet. 
Även uppbyggandet av en tro på en högre makt är en stor del i processen. Inom AA är mötet det 
essentiella och mötet är synonymt med gruppterapi men utan ledare eller terapeut. Deltagarna 
uppmuntras att medverka i möten flera gånger i veckan (Fridell, 1996, s. 167). NA fungerar på 
samma sätt som AA och utgår också från de tolv stegen där narkomani betraktas som en sjukdom. 
Skillnaden är således att denna självhjälpsgrupp vänder sig till narkotikamissbrukare istället för 
alkoholmissbrukare (Fridell, 1996, s. 172). I Sverige finns cirka 440 AA-grupper runt om i landet 
(Anonyma Alkoholister, u. å). NA-grupper existerar inte i samma utsträckning men i Sverige finns 
det i dagsläget cirka 200 NA-grupper (Anonyma Narkomaner Sverige, u.å.). 
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Tolvstegsbehandling är en vedertagen behandlingsform i Sverige. Cirka 45 procent av 
missbruksbehandlingen i Sverige har influenser av tolvstegsbehandling och 25 procent av 
missbruksbehandlingen har det som renodlad metod (Socialstyrelsen 2004, ref av Bodin, 2006, s. 
16). Forskningen på området ger en tvetydig bild av tolvstegsbehandlingens effekter och resultat.  
De studier som undersökt resultat gällande tolvstegsbehandling tyder på att behandlingen kan vara 
framgångsrik för att uppnå nykterhet och drogfrihet (se exempelvis Gerdner, Bodin, Söderfeldt & 
Berglund, 1996; Stinchfield & Owen, 1998). Studierna som har jämfört tolvstegsbehandling med 
andra psykosociala behandlingsmetoder för alkohol- och drogmissbruk påvisar att det inte finns 
några större skillnader mellan de olika behandlingsmetoderna för att uppnå nykterhet (se 
exempelvis Grønbæk & Nielsen, 2006; Wells, Peterson, Gainey, Hawkins & Catalano, 1994). 
Ovanstående indikerar att forskningen på området visar olika resultat gällande tolvstegsbehandling.  
 
Självhjälpsgrupper (AA och NA) rekommenderas ofta till alkohol- och drogmissbrukare under och 
efter behandling, trots att det finns kunskapsluckor inom forskningsfältet som påvisar effekter av att 
delta i självhjälpsgrupper (Fiorentine, 1999). Ett flertal studier visar dock att deltagande i 
självhjälpsgrupper under och efter missbruksbehandling har positiv inverkan på klienternas 
förutsättningar till att förändra sitt missbruksbeteende (se exempelvis Laudet, 2003; Brown, 
O’grady, Farrell, Flechner & Nurco, 2001). En tidigare forskningsöversikt påvisar att det inte finns 
någon skillnad mellan självhjälpsgrupper och andra psykosociala interventioner för att klienten ska 
reducera sitt alkoholintag (Ferri, Amato & Davoli, 2006).  
 
1.1 Problemformulering 
Som tidigare nämnts i inledningen är tolvstegsbehandling en vedertagen behandlingsform i Sverige 
och i delar av västvärlden trots att studier på området visar en motsägelsefull bild av effekt och 
erfarenheter av behandlingen. Med grund i ovanstående är det relevant att en aktuell 
litteraturöversikt erhålls gällande behandlingsmodellen, detta för att få en bredare bild över 
området. Eftersom självhjälpsgrupper är en stor och viktig del av tolvstegsbehandlingen är det även 
relevant att inkludera självhjälpsgrupper i litteraturöversikten. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att undersöka det befintliga kunskapsläget gällande 
tolvstegsbehandling i USA och Europa för alkohol- och drogmissbrukare över 18 år. 
Litteraturstudiens intention är även att få en överblick över vilka resultat och erfarenheter 
självhjälpsgrupper i form av AA och NA har genererat för de individer som deltagit i dessa grupper. 
 
1.3 Frågeställningar 
Vilka resultat visar tolvstegsbehandling för individer med alkohol- och drogmissbruk? 
Vad visar självhjälpsgrupperna AA och NA för resultat, samt vilka faktorer anses verksamma? 
Hur upplevs tolvstegsbehandling och deltagande i självhjälpsgrupper av klienterna? 
 
1.4 Definitioner 
I litteraturen och i befintliga studier benämns behandlingsmodellen på flera olika sätt.  
De benämningar som är de mest frekventa är Tolvstegsbehandling, Minnesotamodellen och 
Hazelden. Fortsättningsvis kommer begreppet tolvstegsbehandling användas i denna studie. 
Självhjälpsgrupper och tolvstegsprogram är synonymt i litteraturen, i föreliggande litteraturöversikt 
kommer begreppet självhjälpsgrupper att användas, vilka avser Anonyma Alkoholister (AA) och 
Anonyma Narkomaner (NA). Vi har även valt att använda benämningen “resultat” där “effekter” 
inte har kunnat fastslås av metoden enligt studiernas författare.  
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2. Tidigare forskningsöversikter 
Då uppsatsen är baserad på tidigare studier som genomförts på området är denna rubrik ändrad från 
tidigare forskning till tidigare forskningsöversikter. Detta för att erhålla en övergripande bild av vad 
som tidigare studerats gällande ämnet och vad dessa studier har påvisat för resultat.   
 
2.1 “Meta-Analysis of the Literature on Alcoholics Anonymous: Sample and Study 
Characterteristics Moderate Findings” 
Syftet med metaanalysen var att utifrån den befintliga litteraturen undersöka effekterna av 
deltagande i AA. 74 studier inkluderades i metaanalysen och för att utröna effekterna utgick 
forskarna ifrån ett antal forskningsfrågor, vilka var dryckesvanor och AA-tillhörighet, AA-
deltagande och förändrade dryckesvanor samt AA-närvaro och psykosocial anpassning (Tonigan, 
Toscova & Miller, 1996).  I studierna som genomfördes inom öppenvården visade resultatet ett 
större samband mellan AA-deltagande och minskat alkoholintag än vad resultaten av studier 
genomförda inom institutionsvården gjorde. Resultatet visade även ett samband mellan AA-
deltagande och psykosocialt välbefinnande. De senare studierna hade god kvalitet och design. 
Studierna av god kvalitet visade emellertid mindre stöd än studier av sämre kvalitet för vikten av 
AA-deltagande och nykterhet. Generellt saknas det tillräckligt starka statistiska bevis i de befintliga 
studierna gällande AA (Tonigan et al., 1996). Forskarnas konklusion var att det inte finns någon 
mening att ha ett generellt samlingsprogram för AA-möten då deltagarna i dessa självhjälpsgrupper 
inte ska betraktas som en homogen grupp, vilket således kan vara anledningen till att studier om AA 
visar på så vitt skilda resultat.  
 
Metoddelen i metaanalysen är tydlig och utförlig vilket kan uppfattas som en indikation på att 
studien är trovärdig. Det saknas emellertid information om antalet deltagare som var inkluderade i 
de 74 studierna. Det kan därför vara svårt för läsaren att avgöra om resultaten är applicerbara och 
reliabla. Vidare finns det anledning att ifrågasätta varför forskarna har inkluderat studier med 
bristande kvalitet och undermålig design eftersom det kan ha påverkat deras egen metaanalys och 
dess resultat.  
 
2.2 “Does Alcoholics Anonymous Work? The Results from a meta-analysis of controlled 
experiments”  
Kownacki och Shadish (1999) har i sin metaanalys undersökt effekten av deltagande i AA-grupper. 
Metaanalysen baseras på 21 studier som jämför deltagande i AA i kombination med 
missbruksbehandling (tolvstegsbehandling) med deltagande i AA utan någon behandling. Studierna 
inkluderade deltagare som tvångsvårdats samt deltagare som genomgått behandling på frivillig 
basis, cirka 7000 individer deltog. Av de 21 studierna var vissa studier randomiserade och andra 
inte. Tre randomiserade studier om deltagande i AA visar på sämre effekt än de studier som var 
icke- randomiserade. De studier som var icke-randomiserade visade signifikanta skillnader gällande 
positiva effekter av att delta i AA-möten. I två randomiserade studier jämfördes tolvstegsbehandling 
med annan missbruksbehandling. Resultaten visade ingen signifikant skillnad gällande effekt och 
utfall, vilket tyder på att tolvstegsbehandling inte är bättre än andra behandlingsmetoder när det 
gäller att uppnå nykterhet. I kontrast till detta visade två icke-randomiserade studier att 
tolvstegsbehandling jämfört med annan missbruksbehandling gav positiva resultat. Kownacki och 
Shadish (1999) betonar det faktum att deltagande i AA i de randomiserade studierna visade dålig 
eller ingen effekt och därför bör belysas. En förklaring till att de randomiserade studierna visade 
sämre effekt kan enligt författarna bero på så kallad urvalsbias, vilket i detta fall innebar att 
deltagarna i de icke-randomiserade studierna deltog frivilligt i AA vilket kan ha påverkat deras 
motivation till att “tillfriskna”. Deltagarna i de randomiserade studierna var däremot tvingade att 
delta vilket kan förklara studiernas negativa resultat. Vidare anser Kownacki och Shadish (1999) att 
det saknas tillförlitlig och relevant forskning gällande AA och effekterna av deltagande av dessa 
grupper. 
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Metaanalysen har ett gediget metodavsnitt där författarna tydligt redovisat tillvägagångssättet. 
Vidare har författarna redogjort för begränsningar och brister i metaanalysen vilket tyder på en etisk 
hållning från forskarnas sida och därmed kan översikten uppfattas som någorlunda tillförlitlig.  
 
2.3 “Alcoholics Anonymous and other 12-step programmes for alcohol dependence” 
Ferri et al. (2006) undersöker i sin metaanalys effektiviteten av AA eller andra tolvstegsmetoder så 
som Twelve- Step Facilitation (TSF), jämfört med andra psykosociala interventioner. 
Självhjälpsgrupper och andra psykosociala interventioner syftar till att individer med 
missbruksproblematik ska uppnå och bibehålla nykterhet samt erhålla bättre livskvalitet och 
förbättrad hälsa. För att kunna utröna effekterna av AA och andra självhjälpsgrupper har Ferri et al 
(2006) jämfört följande interventioner: självhjälpsgrupper kontra ingen intervention; 
självhjälpsgrupper kontra andra interventioner (så som Motivational Enhancement Therapy (MET), 
Cognitive- behavioural coping skills training (CBT) och Relapse Prevention Therapy (RPT). 
Författarna beskriver att det finns en rad olika varianter av självhjälpsgrupper där vissa präglas av 
religiösa inslag, andra inte, vissa är mer spirituella än andra och några självhjälpsgrupper leds av en 
terapeut. Den sista interventionen är således en jämförelse mellan AA och andra typer av 
självhjälpsgrupper. Metaanalysen inkluderar åtta randomiserade studier med sammanlagt 3417 
deltagare i åldrarna 18 år och uppåt. Urvalskriteriet för de åtta studierna som inkluderades i 
metaanalysen var att deltagarna var alkoholberoende och deltog i missbruksbehandling på antingen 
frivillig basis eller genom tvång. Två studier i metaanalysen som jämförde deltagande i AA med 
andra interventioner visade att deltagarnas alkoholkonsumtion reducerades på samma sätt, oavsett 
vilken intervention som gavs. Ferri et al. (2006) menar därför att det inte går att avgöra om AA är 
effektivare än någon annan intervention gällande individers reducerade alkoholkonsumtion.  
En av studierna visade att individer som deltog i AA hade större chans att uppnå och bibehålla sin 
nykterhet jämfört med de individer som deltog i andra interventioner. Författarna menar dock att 
studien är för liten för att kunna dra några generella slutsatser gällande effektiviteten av AA. 
Självhjälpsgrupper och AA-grupper är vedertagna interventioner som används världen över. Enligt 
Ferri et al. (2006) har forskning som bedrivits på området misslyckats med att visa effekten av AA 
jämfört med andra interventioner, därför anser författarna att vidare forskning är nödvändigt.  
 
Metodavsnittet i denna forskningsöversikt är översiktligt och genomgående tydlig vilket gör 
metaanalysen någorlunda trovärdig. I en bilaga presenteras de studier som ingått i översikten, även 
detta är en indikation på tillförlitlighet och en öppenhet från författarnas sida. Översikten innehåller 
endast åtta studier vilket kan betraktas som en nackdel. Då studierna tillsammans har över 3000 
respondenter kan resultaten ändå uppfattas som generaliserbara, då ett betydande antal respondenter 
har deltagit i studien. 
 
2.4 Sammanfattning av forskningsöversikterna 
Ovanstående forskningsöversikter har på olika sätt undersökt om AA har någon effekt för att 
reducera alkoholkonsumtionen hos alkoholmissbrukare. Resultaten från forskningsöversikterna 
tyder på att det finns ett samband mellan AA-deltagande och minskad alkoholkonsumtion. Det går 
dock inte att avgöra om AA är bättre än andra interventioner för att klienter ska reducera sin 
alkoholkonsumtion och uppnå nykterhet. Resultaten påvisar även att det saknas tillförlitlig och 
aktuell forskning gällande effekten av självhjälpsgrupper och AA.  
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3. Metod 
Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie av integrativ karaktär inom det tidigare 
presenterade området. Detta innebär att både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderats i 
översikten. Enligt Booth, Papaionnou och Sutton (2012, s. 3) innebär en systematisk 
litteraturöversikt att en bredare kunskap om det specifika området som studeras erhålls. Studier 
kombinerade med både teoretiska och empiriska källor inkluderas i en integrativ litteraturöversikt, 
detta för att få mest möjliga kunskap om det specifika ämnet (Booth et al., 2012, s. 26). Systematisk 
forskning innefattar främst två aspekter, metod och presentation. En systematisk metod innefattar 
fyra olika steg, hur sökningen har genomförts, bedömning, syntes och analys, medan presentationen 
syftar till att beskriva dessa steg (Booth et al., 2012, s. 25, 28). 
3.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen har genomförts i databaserna PsycINFO, Social Services Abstract samt 
Summon, dessa databaser tillhandahålls av Örebro Universitetsbibliotek. Google Scholar har 
använts för att genomföra kompletterande sökningar utifrån andra studiers referenslistor. Utöver 
detta har en forskare kontaktats via e-mail vilket genererade en artikel som inte fanns i fulltext på 
ovannämnda databaser. Ytterligare en artikel har beställts via Örebro Universitetsbibliotek och två 
artiklar har vi funnit genom handledaren. De sökord vi använde oss av var Anonyma Alkoholister 
(Alcoholics Anonymous), 12-stegsbehandling (12-step treatment), 12-stegsprogram (12-step 
program), faktorer (factors), upplevelser (experiences, perceptions), missbruksvård (addiction 
treatment), Minnesotamodellen (Minnesota model), Hazelden, alkoholbehandling (alcohol 
rehabilitation), klienter (clients), resultat (results), effekt (effects), utfall, (outcomes).  

För att effektivisera litteratursökningen bör så kallade booleska operatorer användas. Exempel på 
operatorer är AND, OR, NOT samt WITH. Genom att använda dessa operatorer ökar möjligheten 
till fler kombinationer i sökningen vilken kan generera studier med högre relevans (Backman, 2008, 
s. 173). I vår litteratursökning har vi använt AND, OR som operatorer för att få fram olika 
kombinationer och därmed fler studier gällande vårt ämne.  
 
Den systematiska litteraturgenomgången och dess studier presenteras i en tabell utifrån följande 
kategorier: författare och studiens namn, urval, studiens design, syfte samt resultat.  
Tillvägagångssättet i detalj för den systematiska litteratursökningen presenteras i bilaga 1.  
 
3.2 Inklusions- och exlusionskriterier 
Genom att formulera tydliga forskningsfrågor erhålls en bild av vilka studier som är av intresse. 
Utifrån forskningsfrågorna bildas sedan sökord som utgör inklusionskriterier (Booth et al., 2012, s. 
54). I föreliggande studie har inklusionskriterierna bland annat varit: drog- och alkoholmissbrukare, 
vuxna över 18 (utom en studie), studier som är genomförda i västvärlden (USA och Europa) och 
som handlar om resultat av tolvstegsbehandling, upplevelser och erfarenheter av verksamma 
faktorer inom AA och NA. Med exklusionskriterier avses de kriterier som bidrar till att vissa studier 
förkastas och därmed exkluderas (Booth et al 2012., s. 59). Exklusionskriterierna i denna studie har 
bland annat varit studier som inte genomförts i USA eller Europa, detta för att det kan finnas risk att 
kontexten skiljer sig för mycket och därför inte går att applicera på det sociala arbetet i Sverige. 
Ytterligare exklusionskriterier var exempelvis andra typer av missbruk och beroende så som 
ätstörningar och spelberoende.  

Under litteratursökningens gång insåg vi att forskningsfrågorna behövde förändras och därmed 
utökades även inklusionskriterierna. Anledningen till detta var att det var svårt att hitta relevant 
forskning samt att självhjälpsgrupper är nära förknippade med behandlingsformen och därmed 
ansåg vi att även den aspekten behövde belysas i studien. Inklusionskriterierna utökades således till 
att innefatta självhjälpsgrupper. Intentionen med litteratursökningen var att endast inkludera studier 
med vuxna över 18 år. Ett undantag gjordes då vi inkluderade en studie som handlade om ungdomar 
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mellan 16-18 år. Vi ansåg att studien hade stor relevans då den handlade om upplevelser och 
verksamma faktorer i behandling, ämnen som annars var problematiska att hitta.  
 
Under vår litteratursökning hade vi inga exklusionskriterier angående vilka årtal studierna var 
publicerade, detta för att undvika att relevanta studier försummades. Av de studier som har 
inkluderats i litteraturöversikten är den äldsta publicerad 1990. I vissa avseenden kan studier från 
1990-talet betraktas som föråldrade och därmed inte applicerbara inom kunskapsområdet idag. En 
stor del av den forskning som bedrivits på området genomfördes på 1980- och 1990- talet, vilket 
kan förklaras genom att det var under den tiden som tolvstegsbehandlingen slog igenom med full 
kraft. Utformningen av tolvstegsbehandlingen har förändrats och anpassats genom tiderna, men 
kärnan i tolvstegsbehandlingen har med åren inte genomgått några stora förändringar, därför anser 
vi att studier genomförda på 1990-talet fortfarande är relevanta. 
 
3.3 Urvalsprocess och validitet 
Ett effektivt sätt att inkludera och exkludera studier är att först avgöra om titeln har relevans för 
ämnet. Om så är fallet läses studiens sammanfattning igenom. Anses det relevant fortskrider 
processen genom att undersöka om artikeln finns i fulltext. Finns artikeln i fulltext och innehållet är 
relevant för ämnet inkluderas studien i litteraturöversikten (Booth et al., 2012, s. 99). Under 
litteratursökningens första stadie började vi med att läsa relevanta rubriker och därefter artiklarnas 
sammanfattning. I det andra stadiet sållade vi bort irrelevanta studier utifrån deras sammanfattning 
samt dubbletter. Några av de artiklar som inte gick att finna i fulltext beställdes via Örebro 
Universitetsbibliotek. Vår litteratursökning ledde till 56 artiklar som lästes i fulltext och utifrån våra 
inklusions- och exklusionskriterier valdes 20 artiklar ut till vår litteraturöversikt. Majoriteten av de 
inkluderade studierna är av kvantitativ karaktär, endast tre studier är kvalitativa och två studier är av 
både kvantitativ och kvalitativ art. Den största delen av forskningen som genomförts på området är 
av kvantitativt karaktär, vilket bidrog till att det var problematiskt för oss att finna kvalitativa 
studier med relevans för våra forskningsfrågor. Vår önskan var att ha en större jämvikt mellan 
kvantitativa och kvalitativa studier, detta för att få en mer varierad och beskrivande bild av det 
aktuella kunskapsområdet.  
 
Litteraturöversikten består av 17 vetenskapliga artiklar, två utvärderingar och en avhandling.  
Majoriteten av de studier som har inkluderats är “peer reviewed”. “Peer reviewed” innebär att 
studien har blivit granskad av andra forskare som arbetar inom samma fält (Backman, 2008, s. 189). 
I litteraturöversikten har två utvärderingar inkluderats vilka inte har blivit “peer reviewed” och 
därmed kan det inte med säkerhet fastställas att de innehar samma kvalitet som de granskade 
studierna. 
 
Validitet innebär att forskaren studerar det som är avsett att studeras (Sohlberg & Sohlberg, 2009, s. 
119). I vår studie har vi utgått från specifika inklusionskriterier för att öka vår egen studies validitet. 
Enligt Booth et al. (2012, s. 23) hjälper inklusionskriterierna forskaren att mäta det som avses att 
mätas, vilket ökar studiens validitet och därmed minskar risken för urvalsbias.  
Även om vi från början hade en kritisk bild av tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper, har vi 
varit observanta på att inte enbart inkludera studier som påvisar en negativ bild av det aktuella 
ämnet. Genom att vi har varit medvetna om vår egna kritiska hållning till ämnet har vi också haft i 
åtanke att inte vinkla och förvränga studiernas resultat. Utifrån ovanstående anser vi att validiteten i 
vår litteraturöversikt har stärkts. I vår litteraturöversikt har vi inte tagit hänsyn till begreppet 
reliabilitet, i klassisk mening. Däremot har vi eftersträvat noggrannhet i hela sökprocessen och 
arbetet med texterna.  
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3.4 Sammanställning och analysförfarande 
När litteratursökningen hade genomförts sammanställdes studiernas resultat och fördes sedan in i en 
tabell. Därefter delades studiernas resultat in i fem olika kategorier som ansågs relevanta för vår 
litteraturöversikt. Enligt Booth et al. (2012, s. 149) inkluderar en tematisk analys tre steg; 
identifiering av teman, organisera in studierna under passande tema samt en utveckling av utvalda 
teman. Med detta i åtanke identifierades fem olika teman utifrån litteraturöversiktens resultat. 
Vidare förde vi in relevanta studier under respektive teman. Booth et al. (2012, s. 126-127) menar 
att en syntetisering innebär att likheter och olikheter jämförs i studiernas resultat.  
Utifrån detta försökte vi identifiera återkommande mönster i resultatet för att sedan göra en 
jämförelse mellan studiernas likheter och olikheter.   
 
3.5 Källkritik 
Alla artiklar har svagheter och brister, det är viktigt att identifiera dessa och ha dem i åtanke då de 
kan ha påverkat resultatet i studierna. Dessa svagheter och brister kan således också påverka den 
egna litteraturöversikten (Booth et al., 2012, s. 104). Nedan följer de brister och svagheter som vi 
har kunnat identifiera i de inkluderade studierna.  
 
Ett flertal av de studier som ligger till grund för vår litteraturöversikt nämner ingenting om så 
kallade “drop outs”. Med “drop outs” avses de klienter som hoppat av en behandling eller 
självhjälpsgrupp. I de studier som inte nämner något om drop outs framkommer det i resultaten att 
klienterna har blivit färre vid uppföljningstillfällen, men ingen förklaring till detta fenomen ges. De 
studier som belyser problemet med drop outs, ger en förklaring till varför vissa klienter har hoppat 
av. Enligt Fridell (1996, s. 140) bör resultat både med och utan drop outs redogöras, detta för att 
studier gällande missbruksbehandling ska kunna tolkas med viss säkerhet. Om detta inte beaktas är 
det svårt att avgöra vad olikheter i urvalet av missbrukare beror på (Fridell, 1996, s. 140). Vissa 
studier har använt sig av formulär där klienterna själva har fått uppskatta sitt missbruk, några av 
dessa studier har även kompletterat formulären med blodprover och urinprover för att säkra 
resultaten. Det finns anledning att fundera över hur sanningsenliga svaren från formulären är, då det 
kan vara svårt för en klient att uppskatta sin egen alkohol- och drogkonsumtion.  
 
I vår litteraturöversikt har vi inkluderat två utvärderingar, vilka båda är genomförda av svenska 
forskare. En utvärdering skulle kunna anses ha en lägre klassificering än vetenskapliga artiklar som 
har blivit granskade. De utvärderingar vi har inkluderat har stora myndigheter som huvudmän 
(Kriminalvården & Statens Institutionsstyrelse), vilket har bidragit till att vi valt ut dem då vi tror 
att resultaten från utvärderingarna är tillförlitliga. Detta då dessa myndigheter har vetenskapliga råd 
knutna till sig.  
 
3.6 Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (1999) ska forskning bedrivas utifrån fyra etiska grundkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  
Då vår litteraturöversikt bygger på redan befintliga studier, har vi fått utgå från att forskarna till 
dessa studier har följt de etiska kraven. Som tidigare nämnts hade vi en något negativ och kritisk 
hållning till tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper i början av arbetet. Detta då vi båda har 
arbetslivserfarenhet av missbruksbehandling och därför skapat oss en egen uppfattning om ämnet. 
Denna kritiska hållning har vi varit medvetna om och därför ansträngt oss för att få en mer neutral 
inställning till ämnet.  
 
Gällande etiska överväganden har vi haft i åtanke att använda studierna i litteraturöversikten på ett 
hederligt sätt, där vi varit observanta på att återge det som studierna faktiskt har handlat om. 
Majoriteten av studierna har varit engelskspråkiga och vi har därför varit noggranna med att 
översätta det skriftliga språket på ett så ärligt och korrekt sätt som möjligt.  
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Ett flertal av de inkluderade studierna är RCT-studier (randomized controlled trial) vilket innebär 
att klienterna har slumpats in i olika typer av behandlingsmetoder utan hänsyn till 
missbruksproblematiken eller deras egen önskan. Här finns det anledning att fundera kring den 
etiska aspekten då alkohol- och drogmissbrukare redan är en utsatt grupp och därför bör behandlas 
med respekt. Genom att slumpa ut behandlingsmetoder och därmed experimentera med klienternas 
liv och behandlingsbehov tror vi att det kan generera sämre förutsättningar och leda till dåliga 
behandlingsresultat för klienterna. Vi har observerat att majoriteten av studierna har bristande 
redovisningar när det gäller etiska aspekter och överväganden. I vissa studier finns det ändå en kort 
redogörelse för hur klienterna har anonymiserats och hur deras integritet beaktats. Trots bristande 
redovisningar har vi utgått från att studierna som använts i vår litteraturöversikt har tagit hänsyn till 
klienternas privatliv och värnat om deras integritet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
4. Resultat 
Studierna som har inkluderats i litteraturöversikten redovisas i tabellform här nedan. 
 
Författare/ studiens 
namn och tidskrift 

Urval Design Syfte Resultat 

Bodin, M C & Romelsjö, A 
(2007) Predictors of 2 
Years Drinking Outcomes 
in a Swedish Treatment 
Sample 
 
European addiction 
research 

244 deltagare med 
alkoholmissbruk som 
genomgått 
tolvstegsbehandling på ett 
specifikt behandlingshem i 
Sverige. 

Kvantitativ studie. 
Strukturerade intervjuer 
användes som 
datainsamlingsmetod.  

Syftet med studien var att 
undersöka vilka 
individuella prediktorer vid 
behandlingens början som 
leder till långvarig 
nykterhet (två år efter 
avslutad behandling). 

Resultatet visade att klienter 
som var nöjda med 
behandlingen och som 
aktivt deltog i AA under 
första året efter 
behandlingens avslut hade 
bättre förutsättningar att 
bibehålla sin nykterhet. 
Detta ledde även till goda 
resultat under andra året.  

Brown, B, O'grady, E, 
Farrell, E, Flechner, I & 
Nurco, D (2001) Factors 
Associated with Frequency 
of 12-step Attendance by 
Drug Abuse Clients 
 
The American Journal of 
Drug and Alcohol Abuse 

154 deltagare med 
narkotikamissbruk som 
deltog i 
missbruksbehandling inom 
öppenvården. 

En jämförelsestudie har 
genomförts där kvantitativa 
intervjuer använts som 
datainsamling. 

Syftet med studien var 
bland annat att undersöka 
vilka faktorer och 
egenskaper hos klienterna 
som avgjorde om de deltog 
i AA- och NA-möten. 

Resultatet visade att aktiva 
AA-deltagare bland annat 
var äldre och hade en tidig 
alkohol- eller drogdebut än 
de som inte deltog lika 
aktivt. Aktiva deltagare i 
AA och NA-möten rankade 
mötena som det mest 
hjälpsamma medlet för att 
uppnå och bibehålla 
nykterhet. De som inte 
deltog aktivt i mötena löpte 
större risk att återfalla i 
missbruk.  

Caldwell, P & Cutter, H 
(1998) Alcoholics 
Anonymous Affiliation 
During Early Recovery 
 
Journal of Substance Abuse 
Treatment 

55 deltagare med 
substansmissbruk som 
deltog i eftervård. 

Kvantitativ studie där 
enkäter har använts som 
datainsamlingsmetod. 

Syftet med studien var att 
undersöka sambandet 
mellan frekvensen av AA-
deltagande och viktiga 
faktorer inom AA som leder 
till att klienterna uppnår 
nykterhet.  

Resultatet i studien visade 
att de klienter som deltog i 
AA-möten dagligen under 
sin första tid som nykter 
ökade sina chanser att 
bibehålla nykterheten. 
Viktiga faktorer inom AA 
som bidrog var bland annat 
att ha en sponsor och att 
känna tillhörighet till 
gruppen. De klienterna som 
inte deltog aktivt i mötena 
visade svårigheter i att ta till 
sig och acceptera innehållet 
av mötena. Detta kunde 
leda till ökad risk av 
återfall.  

Carroll, K. M, Nich, C, 
Ball, S. A, McCane, E & 
Rounsavile, B.J (1998) 
Treatment of  and Alcohol 
Dependence with 
Psychotherapy and 
Disulfiram  
 
Addiction 

122 kokain- och 
alkoholmissbrukare deltog i 
studien.  

Kvantitativ studie. 
Datainsamlingen bestod av 
enkäter samt blod- och 
urinprover. 

Syftet var att utvärdera 
Antabus och tre 
manualbaserade 
behandlingsmetoder (KBT, 
tolvstegsbehandling och 
klinisk behandling) för 
individer med 
kokainberoende och 
alkoholmissbruk eller 
beroende.  

Resultatet visade att både 
KBT och 
tolvstegsbehandling var 
sammankopplat med 
minskat kokainanvändare 
över tid i jämförelse med 
klinisk behandling. Studien 
visar att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan 
KBT och 
tolvstegsbehandling 
gällande utfallet av kokain- 
och alkoholanvändande.  

Danielsson, M, Fors, A & 
Freij, I (2009) 12-
stegsprogram i 
Kriminalvården- 
utvärdering av återfall i ny 
brottslighet för 
programdeltagare för åren 
2003-2006 
 
Kriminalvården 

10810 klienter med 
missbruksproblematik som 
någon gång under perioden 
2003 och 2006 har frigivits 
från en svensk anstalt 
deltog i studien. 

Kvantitativ studie där det 
empiriska materialet bygger 
på Kriminalvårdens 
ordinarie registerdata.  

Syftet med utvärderingen 
var att undersöka om 
deltagare inom 
Kriminalvårdens 
tolvstegsbehandling har 
minskad risk för återfall i 
missbruk och brottslighet. 

Resultatet visade att de 
klienter som genomgick 
tolvstegsbehandling under 
sin anstaltsvistelse hade 
minskad risk att återfalla i 
brottslighet. Återfallsrisken 
är 17 procent mindre för de 
som deltagit i behandlingen 
jämfört med 
kontrollgruppen som inte 
fick någon behandling. 

Fiorentine, R (1999) After 356 deltagare med alkohol- Kvantitativ studie. Syftet med studien var att Deltagande i 
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Drug Treatment: Are 12-
step Programmes Effective 
in Maintaining Abstinence? 
 
The American Journal of 
Drug and Alcohol Abuse 

eller drogmissbruk. Datainsamlingsmetoden 
bestod av strukturerade 
intervjuer utifrån ett redan 
fastställt frågeformulär. 

bedöma den potentiella 
effekten av deltagande i 
självhjälpsgrupper som 
eftervård för personer med 
alkohol- eller drogmissbruk. 

självhjälpsgrupper minst en 
gång i veckan efter avslutad 
behandling är nära 
sammankopplat med att 
klienten förblir nykter. Om 
klienten går på möten 
mindre än en gång i veckan 
ökar risken för återfall. 

Fiorentine, R & Hillhouse, 
M. P (1999) Drug 
Treatment and 12-step 
program Participation. The 
Additive Effects of 
Integrated Recovery 
Activities 
 
Journal of Substance Abuse 
Treatment 

356 deltagare med alkohol- 
eller drogmissbruk. 

Kvantitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden 
bestod av strukturerade 
intervjuer utifrån ett redan 
fastställt frågeformulär. 

Studiens syfte var att 
undersöka deltagande i 
missbruksbehandling och 
involverande i 
självhjälpsgrupper. 

Resultatet visar att 
deltagande i 
missbruksbehandling i 
kombination med 
involvering i 
självhjälpsgrupper är 
associerat med bättre 
resultat för långvarig 
nykterhet. Vid endast 
deltagande i behandling 
utan självhjälpsgrupper 
eller vise versa erhålls inte 
samma resultat gällande 
nykterhet.  

Gerdner, A, Söderfeldt, B & 
Berglund, M (1996) 
Prediction of Outcome in 
Coerced and Voluntarily 
Treated Alcoholics 
 
Scand J soc Welfare 

121 alkoholmissbrukare 
som deltog i en fem veckor 
lång tolvstegsbehandling på 
ett specifikt 
behandlingshem deltog i 
studien.  

Kvantitativ studie. Data 
samlades in genom 
strukturerade intervjuer och 
enkäter.  

Syftet var att studera 
prediktorer för kortsiktiga 
behandlingsresultat inom 
tvångsvården i Sverige. I 
studien ingick både klienter 
under tvångsvård samt 
frivilligt intagna. 

Nio månader efter avslutad 
behandling hade 55 procent 
av klienterna minskat sitt 
alkoholintag och 16 procent 
var helt nyktra. Att 
genomgå behandling för 
första gången samt att delta 
i självhjälpsgrupper visade 
sig vara viktiga faktorer för 
övergripande förbättring. 
För klienter med utbildning 
och eller familj var 
förutsättningarna bättre för 
bibehållen nykterhet. 

Grønbæk, M & Nielsen, B. 
(2007) A Randomized 
Controlled Trial of 
Minnesota Day Clinic 
Treatment of Alcoholics 
 
Addiction 

148 deltagare med 
alkoholberoende deltog i 
studien.  

Kvantitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden 
bestod av enkäter och 
strukturerade intervjuer 
utifrån Addiction Severity 
Indiex (ASI).  

Syftet med studien var att 
jämföra tolvstegsbehandling 
inom öppenvården med 
offentlig traditionell 
psykosocial behandling. 

Resultatet visade ingen 
skillnad i effekt oavsett 
behandling. Det ska dock 
tilläggas att klienter som 
gick i tolvstegsbehandling 
var nyktra under längre 
perioder.  

Jacobson, D (2010) Factors 
Contributing to Long Term 
Sobriety Following 
Treatment for Drug and 
Alcohol Abuse 
 
Masters Abstracts 
International 

15 substansmissbrukare 
som genomgått 
missbruksbehandling har 
deltagit i studien. 

Kvalitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden 
bestod av kvalitativa 
intervjuer. 

Syftet med studien var att 
undersöka vilka faktorer 
som är mest effektiva i 
arbetet med att få klienter 
att bibehålla sin drogfrihet 
och nykterhet efter 
behandlingens avslut. 

Resultatet visade bland 
annat att det var deltagarnas 
egen motivation och vilja 
som avgjorde om de klarade 
att bibehålla nykterheten. 
Resultatet visade också att 
samtliga deltagare var 
aktiva i olika 
självhjälpsgrupper, vilket de 
uppgav var till stor hjälp. 
Att arbeta med en sponsor 
och tillskansa sig ett nyktert 
socialt nätverk var också 
viktiga faktorer för fortsatt 
nykterhet. 

Kaskutas, L.A, Bond, J & 
Humphreys, K (2001) 
Social Networks as 
Mediators of the Effect os 
Alcoholics Anonymous 
 
Addiction 

654 klienter som 
genomgick behandling för 
alkoholmissbruk deltog i 
studien. 

Kvantitativ studie. 
Strukturerade intervjuer 
användes som 
datainsamlingsmetod.  

Studiens syfte var att 
undersöka hypotesen att 
sambandet mellan 
deltagande i AA och 
reducerat alkoholmissbruk 
kan förklaras genom 
förändringar i individens 
sociala nätverk.  

Resultatet av studien visar 
att faktorer som socialt stöd, 
tillgänglighet, personliga 
förebilder samt 
erfarenhetsbaserad 
rådgivning kan bidra till att 
deltagare i AA har lättare 
att känna sig motiverade till 
att uppnå och bibehålla 
nykterhet. 

Keso, L & Salaspuro, M 
(1990) Inpatient Treatment 
of Employed Alcoholics: A 
Randomized Clinical Trial 
in Hazelden-type and 
Traditional Treatment 
 

141 yrkesverksamma 
alkoholmissbrukare deltog i 
studien. 

Kvantitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden 
bestod av strukturerade 
intervjuer, enkäter samt 
blodprover.  

Syftet var att jämföra 
behandlingsresultatet 
mellan tolvstegsbehandling 
och traditionell behandling 
bland alkoholmissbrukare i 
arbete. 

Resultatet visar att andelen 
helnyktra var större bland 
dem som genomgått 
tolvstegsbehandling än de 
som fått traditionell 
behandling ett år efter 
avslutad behandling. Efter 
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Alcoholism: Clinical and 
Experimental Research 

att ha genomgått 
tolvstegsbehandling var det 
större sannolikhet att 
klienterna deltog i 
självhjälpsgrupper.  

Kristiansen, A (2006) 
Flickor i tvångsvård- 
utvärdering av 
tolvstegsinriktad §12-vård 
 
Statens institutionsstyrelse 

11 flickor (16-18 år) som 
var intagna på det aktuella 
behandlingshemmet deltog i 
utvärderingen. Även 10 
anställda deltog i 
utvärderingen. 

Studien är av både 
kvalitativ och kvantitativ art 
och datainsamlingen bestod 
av kvalitativa intervjuer och 
observationer. Även 
informationsmaterial av 
kvantitativ karaktär har 
använts som komplement i 
utvärderingen.  

Syftet med utvärderingen 
var att ge en beskrivning av 
behandlingsverksamheten 
på Liljendal samt att söka 
kunskap om dess 
förutsättningar för att bidra 
till en gynnsam utveckling 
för de intagna flickorna.  

Majoriteten av flickorna 
upplevde att behandlingen 
var givande, framför allt 
gruppterapin. Andra 
faktorer som bidrog till den 
positiva upplevelsen var 
personalens engagemang 
och stämningen flickorna 
emellan. Tolvstegsfilosofin 
upplevdes som blandad hos 
flickorna. Många ansåg att 
tvånget att delta på AA- och 
NA-möten två gånger i 
veckan upplevdes som 
något negativt i 
behandlingen. 

Laudet, A (2003) Attitudes 
and Beliefs about 12-step 
Groups Among Addiction 
Treatment Clients and 
Clinicians: Toward 
Identifying Obstacles to 
Participation 
 
Substance use & misuse 

101 substansmissbrukare 
inom öppenvården deltog i 
studien.  

Kvalitativ studie. 
Frågeformulär med öppna 
svarsalternativ användes 
som datainsamlingsmetod. 
Även kvalitativa intervjuer 
genomfördes. 

Syftet med studien var 
bland annat att undersöka 
attityder och tilltro gällande 
tolvstegsrelaterade 
självhjälpsgrupper samt att 
identifiera faktorer som gör 
att klienter väljer att inte 
delta i dessa grupper.  

Deltagande i 
självhjälpsgrupper visade 
sig vara ett positivt 
komplement till den vanliga 
behandlingen. Den religiösa 
aspekten inom AA och NA 
kunde dock upplevas som 
problematiskt för vissa 
klienter vilket de uppgav 
kunde leda till misslyckad 
behandling.  

Ritsher Boyd, J, Moos, 
R.H, Finney, J.W (2002) 
Relationship of Treatment 
Orientation and Continuing 
Care to Remission Among 
Substance Abuse Patients 
 
Psychiatric Services 

2805 substansmissbrukare 
som genomgått behandling 
på Department Of veterans 
affairs (VA). 

Kvantitativ studie. 
Insamlingsmetoden bestod 
av strukturerade enkäter. 

Studiens syfte var att 
undersöka om deltagande i 
behandlingsprogram (i detta 
fall KBT och 
tolvstegsbehandling samt 
eklektisk metod) och om 
deltagande i 
självhjälpsgrupper hade ett 
samband med 
missbrukarnas remission 
två år efter avslutad 
behandling.  

Resultatet visade att KBT, 
tolvstegsbehandling och 
eklektisk metod ger samma 
remissionsresultat två år 
efter behandling. 
Uppföljningen ett år efter 
avslutad behandling visade 
att de som genomgått 
tolvstegsbehandling hade en 
liten fördel i förhållande till 
avhållsamhet, men ingen 
effekt gällande remission 
kunde observeras. 

Stinchfield, R & Owen, P 
(1998) Hazelden's Model of 
Treatment and it's 
Outcomes 
 
Addictive Behaviors 

1083 substansmissbrukare 
som genomgått behandling 
på Hazelden under åren 
1989-1991. 

Kvantitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden var 
strukturerade intervjuer och 
enkäter. 

Syftet med studien var att 
ge en beskrivning av hur 
tolvestegsbehandling 
användes på Hazelden samt 
att presentera 
behandlingsresultat.  

Resultatet visade att vid 
uppföljning en månad efter 
behandlingens avslut angav 
76,9 procent av klienterna 
att de var nyktra. Ett år 
senare var 53 procent 
nyktra och 35 procent av 
klienterna hade minskat sitt 
alkohol- och 
droganvändande. Detta 
tyder på att 
behandlingseffekten 
minskade med tiden.  

Tonigan, S, Miller, W & 
Connors, G (2000) Project 
MATCH Client Impressions  
About Alcoholics 
Anonymous: Measurement 
Issues and Relationship to 
Treatment Outcome 
 
Alcoholism Treatment 
Quarterly 

1036 substansmissbrukare 
som deltog i öppen- eller 
eftervård.  

Studien är av både 
kvantitativ och kvalitativ art 
där semistrukturerade 
intervjuer och enkäter har 
använts som 
datainsamlingsmetod. 

Syftet med studien , som är 
en del av en större studie 
(Project MATCH), var att 
undersöka klienternas 
intryck och upplevelser av 
AA-deltagande. 

Resultatet visade att det 
fanns ett samband mellan 
deltagande i AA-möten och 
bibehållen nykterhet. 
Resultatet visade också att 
aktivt AA-deltagande 
bidrog till att klienterna 
upplevde sig mer spirituella 
och troende.  

Vederhus, J-K &Kristensen,  
Ø (2006) High 
Effectiveness of Self-Help 
Programs After Drug 
Addiction Therapy 
 
BMC Psychiatry 

114 alkohol- eller 
drogmissbrukare som 
genomgått 
missbruksbehandling. 

Kvantitativ studie. 
Datainsamlingsmetoden 
bestod av ett fastställt 
frågeformulär: National 
Client Form For Addiction 
Treatment. Som 
komplement genomfördes 

Studiens syfte var att följa 
en grupp missbrukare som 
efter behandling deltog i 
självhjälpsgrupper samt att 
undersöka sambandet 
mellan delaktighet, 
bakgrundsvariabler samt 

Resultatet visade att 81 
procent av klienterna var 
nyktra sex månader efter 
behandlingens avslut. Två 
år efter avslutad behandling 
uppgav 59 procent att de 
fortfarande var nyktra. 
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även strukturerade 
intervjuer. 

förmågan att hantera 
missbruket. Hypotesen var 
att deltagande i 
självhjälpsgrupper ökar 
sannolikheten för fortsatt 
avhållsamhet/ nykterhet.  

Resultatet visade även att 
missbrukare med psykiska 
problem i större 
utsträckning hoppade av  
självhjälpsgrupper jämfört 
med de missbrukare som 
fortsatte sitt deltagande i 
självhjälpsgrupper. Detta 
kan vara en indikation på att 
självhjälpsgrupper inte 
lämpar sig för alla 
missbrukare. 

Von Grief, N & Skogens, L 
(2011) 
Förändringsprocessen i 
samband med 
missbruksbehandling- vilka 
faktorer beskriver klienter 
som viktiga för att initiera 
och bibehålla positiva 
förändringar? 
 
Nordisk alkohol- & 
narkotikatidskrift 

40 substansmissbrukare 
som genomgått någon form 
av behandling (ofta 
tolvstegsbehandling) och 
lyckats bibehålla 
nykterheten. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer som 
datainsamlingsmetod. 

Syftet med studien var att 
analysera och beskriva hur 
klienter har blivit fria från 
ett alkohol- eller 
drogmissbruk samt hur de 
har upplevt positiva 
förändringar i samband med 
behandlingsinsatser.  

Resultatet visade att 
klienternas upplevelser 
kring förändringsprocessen 
i och efter 
missbruksbehandling är 
entydiga. Faktorer som 
socialt stöd, gemenskap 
samt psykisk och fysisk 
hälsa har varit avgörande i 
processen. Även AA- och 
NA-deltagande har haft stor 
betydelse för klienterna som 
deltagit i studien. 
Ytterligare en faktor som 
varit av betydelse var 
allians- och 
förtroendeskapande 
behandlingspersonal och 
klienter emellan 

Wells, E. A, Peterson, P.L, 
Gainey, R.R, Hawkins, D.J 
& Catalano, R.F (1994) 
Outpatient Treatment for 
Cacaine Abuse: A 
controlled Comparision of 
Relapse Prevention and 
Twelve-Step Approaches 
 
The American journal of 
drug and alcohol abuse 

110 missbrukare med 
kokain som huvuddrog 
deltog i studien. 

Kvantitativ studie. 
Strukturerade intervjuer 
samt slumpmässiga 
urinprov användes som 
datainsamlingsmetod.  

Studiens syfte var att 
bedöma effekten av 
behandling för 
kokainmissbrukare samt att 
jämföra den relativa 
effekten av förebyggande 
återfallsbehandling (med 
sin grund i KBT) med 
tolvstegsbehandling inom 
öppenvården. 

Resultatet visade inga 
signifikanta skillnader 
mellan de båda 
behandlingsmetoderna och 
deras inverkan på kokain- 
eller mariujanaanvändning 
sex månader efter avslutad 
behandling. Deltagarna i 
båda 
behandlingsmodellerna 
reducerade sitt alkoholintag 
under behandlingen men 
vid uppföljningen tre 
månader och sex månader 
efter avslutad behandling 
hade alkoholkonsumtionen 
för de som deltagit i 
tolvstegsbehandling ökat. 
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5. Tematisk analys 
Utifrån den föreliggande studiens frågeställningar och de inkluderade studiernas resultat har 
följande teman lyfts fram och syntetiserats: skillnader i resultat mellan alkohol - och 
substansmissbrukare i tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper, jämförelser av resultat mellan 
tolvstegsbehandling och annan behandling, resultat av självhjälpsgrupper, erfarenheter och 
upplevelser av självhjälpsgrupper samt att förändra ett missbruksbeteende, verksamma faktorer 
inom självhjälpsgrupper.  
 
5.1 Skillnader i resultat mellan alkohol- och substansmissbrukare i tolvstegsbehandling och 
självhjälpsgrupper 
Gerdner et al. (1996) påvisar att alkoholmissbrukare som genomgått tolvstegsbehandling hade goda 
förutsättningar att både reducera sitt alkoholintag och uppnå total avhållsamhet. Detta gällde både 
de klienter som var tvångsintagna och de som frivilligt deltog i behandlingen. Nio månader efter 
avslutad behandling uppgav 55 procent av klienterna att de hade reducerat sitt alkoholintag medan 
16 procent av klienterna uppgav att de var helt nyktra (Gerdner et al., 1996). I likhet med Gerdner et 
al. (1996) har Bodin och Romelsjö (2007) genomfört en studie gällande alkoholmissbrukare som 
genomgått tolvstegsbehandling. Studien visar att de klienter som var nöjda med 
tolvstegsbehandlingen och som deltog aktivt i självhjälpsgrupper under första året efter 
behandlingens avslut hade goda förutsättningar att upprätthålla nykterheten. Detta ledde även till 
goda resultat andra året efter avslutad behandling. I en studie genomförd av Wells et al. (1994) 
uppvisas en annan bild av tolvstegsbehandling, där klienter, vid uppföljningen tre och sex månader 
efter avslutad behandling hade ökat sitt alkoholintag. Gällande kokain och marijuananvändande 
fanns det ingen signifikant skillnad mellan tolvstegsbehandling och förebyggande 
återfallsbehandling. I motsättning till Wells et al. (1994) skriver Keso och Salaspuro (1990) att 
klienter med alkoholmissbruk som genomgått tolvstegsbehandling tenderade att ha bättre 
förutsättningar gällande upprätthållandet av nykterhet än de klienter som genomgått traditionell 
behandling, ovanstående var dock inte statistiskt säkerställt. Studien visar också att de klienter som 
deltagit i tolvstegsbehandling i större utsträckning uppsökte självhjälpsgrupper efter behandlingens 
avslut än de klienter som deltagit i traditionell behandling. Även Grønbæk och Nielsen (2007) har 
undersökt vilken effekt tolvstegsbehandling har för personer med alkoholmissbruk. De klienter som 
genomgick tolvstegsbehandling var nyktra under längre perioder, men i övrigt kunde ingen skillnad 
gällande behandlingens effekt utläsas mellan tolvstegsbehandling och traditionell behandling.  
 
Stinchfield och Owen (1998) har studerat resultaten av tolvstegsbehandling för 
substansmissbrukare. Studien påvisar att vid uppföljning ett år efter behandlingens avslut angav 53 
procent av klienterna att de var helt nyktra och drogfria. 35 procent av klienterna angav att de hade 
reducerat sitt alkohol- och droganvändande. Stinchfield och Owen (1998) poängterar dock att 
behandlingseffekten reducerades över tid vilket uppmärksammades vid varje uppföljningstillfälle 
(en, sex och tolv månader) efter behandlingens avslut. Vid samtliga tre uppföljningstillfällen deltog 
över hälften av klienterna i självhjälpsgrupper (Stinchfield & Owen, 1998). I Carroll, Nich, Ball, 
McCance och Rounsavile (1998) framgick det att tolvstegsbehandling och KBT till skillnad från 
klinisk behandling ledde till ett reducerat användande av kokain över tid. Studien visar att det fanns 
en liten skillnad mellan de båda behandlingsmetoderna angående avhållsamhet gällande alkohol. 
Tolvstegsbehandling visade en något högre procent gällande klienters avhållsamhet från alkohol, 
detta var dock inte statistiskt säkerställt (Carroll et al., 1998). I en utvärdering genomförd på 
Kriminalvårdens anstalter har effektiviteten av tolvstegsbehandling för substansmissbrukare 
studerats (Danielsson, Fors & Freij, 2009). Missbruk och kriminalitet är ofta sammankopplat vilket 
är en av anledningarna till att Kriminalvården erbjuder tolvstegsbehandling till klienterna 
(Danielsson et al., 2009). Resultatet av utvärderingen visar att klienter som slutfört 
tolvstegsbehandling hade 17 procent lägre risk att återfalla i brottslighet jämfört med 
kontrollgruppen. Eftersom kriminalitet och missbruk är nära sammankopplat indikerar resultatet att 
tolvstegsbehandling även leder till reducerat alkohol- och droganvändande (Danielsson et al., 2009).  
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5.2 Jämförelser av resultat mellan tolvstegsbehandling och annan behandling 
Ett flertal av de studier som inkluderats i litteraturöversikten har jämfört tolvstegsbehandling med 
andra behandlingsmetoder. En studie har jämfört tolvstegsbehandling med traditionell psykosocial 
behandling (stödjande rådgivning, KBT samt familjeterapi). Studien visade att både 
tolvstegsbehandling och traditionell psykosocial behandling var framgångsrik i samma utsträckning 
gällande alkoholmissbrukare. Studien visade att det inte fanns någon skillnad mellan 
behandlingarnas resultat. Dock var klienterna som genomgick tolvstegsbehandling nyktrare under 
längre perioder (Grønbæk & Nielsen, 2007). I en studie genomförd av Carroll et al. (1998) har 
antabus och tre manualbaserade behandlingsmetoder (KBT, tolvstegsbehandling och klinisk 
behandling) för kokain och alkoholmissbrukare utvärderats. Carroll et al. (1998) visar att 
tolvstegsbehandling och KBT påvisar bättre resultat än klinisk behandling. Det framgick även i 
studien att antabus kombinerat med behandlingsmetoderna gav bäst resultat gällande både alkohol 
och kokain. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan KBT och tolvstegsbehandling gällande 
minskat alkohol- eller kokainanvändande bland de klienter som deltog i studien (Carroll et al., 
1998). En annan studie har jämfört effekten mellan tolvstegsbehandling och förebyggande 
återfallsbehandling för missbrukare med kokain som huvuddrog. Resultatet visar att det inte fanns 
någon signifikant skillnad mellan de båda behandlingsmetoderna gällande kokain- och 
marijuanaanvändning sex månader efter behandlingens avslut (Wells et al., 1994). Resultatet visade 
även att förmågan att behålla klienter i behandling var den samma i de båda behandlingsmetoderna. 
Klienter som fick förebyggande återfallsbehandling reducerade sitt alkoholintag i större 
utsträckning än de klienter som deltog i tolvstegsbehandling. Klienterna i båda 
behandlingsmetoderna reducerade sitt alkoholintag under behandlingstiden. Vid uppföljningen tre 
och sex månader efter behandlingens avslut hade de som deltagit i tolvstegsbehandling ökat sin 
alkoholkonsumtion (Wells et al., 1994). Ovanstående tre studier indikerar att det inte finns någon 
signifikant skillnad mellan tolvstegsbehandling och andra typer av behandlingsmetoder.  
 
Även Keso och Salaspuro (1990) har gjort en jämförande studie. Studien bygger på en jämförelse 
mellan tolvstegsbehandling och traditionell behandling (individuell terapi, gruppterapi, familjeterapi 
samt arbetsterapi) för alkoholmissbrukare i arbete. Det har i studien påvisats att 
tolvstegsbehandlingen upplevdes som mer stödjande och uppmuntrande än traditionell behandling. 
Vidare var det fler klienter som hoppade av den traditionella behandlingen. Resultatet visar att det 
inte fanns någon signifikant skillnad mellan de båda behandlingsgrupperna gällande nykterhet eller 
kontrollerat drickande (Keso & Salaspuro, 1990). Resultatet visade dock att de klienter som fick 
tolvstegsbehandling bibehöll nykterheten i större utsträckning under uppföljningsperioden än de 
klienter som fick traditionell behandling. Keso och Salaspuro (1990) hävdar att tolvstegsbehandling 
ökar chansen att bibehålla nykterheten under längre tid (ett år) än traditionella behandlingsprogram. 
Ritsher, Moos och Finney (2002) har i sin studie undersökt om tolvstegsbehandling, KBT, eklektisk 
metod och deltagande i självhjälpsgrupper hade något samband med substansmissbrukares 
remissionsstatus (sjukdomen finns kvar men symptomen är under kontroll) två år efter avslutad 
behandling. Vid uppföljningen ett år efter avslutad behandling hade de klienter som deltagit i 
tolvstegsbehandling en liten fördel i förhållande till avhållsamhet, men ingen effekt gällande 
remission kunde observeras. Oavsett vilken behandling klienterna erhöll kunde ingen skillnad 
gällande remissionstatusen utläsas vid uppföljningen två år efter avslutad behandling. Ritsher et al. 
(2002) hävdar att det är svårt att mäta remissionsstatus på substansmissbrukare då risken för återfall 
är kronisk. Vidare menar Ritsher et al. (2002) att deltagande i självhjälpsgrupper efter behandling 
kan förbättra klienternas möjligheter att bibehålla nykterheten.  
Det förekommer drop outs i majoriteten av de studier som har inkluderats i litteraturöversikten, det 
är dock endast ett fåtal studier som tagit hänsyn till detta fenomen. Två av de studier som 
inkluderats visar att det var färre drop outs bland de klienter som deltagit i tolvstegsbehandling än i 
andra behandlingsmetoder (se Grønbæk & Nielsen, 2007; Keso & Salaspuro, 1990).  
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5.3 Resultat av självhjälpsgrupper 
Tonigan, Miller och Connors (2000) har bland annat undersökt klienters subjektiva upplevelser av 
spiritualitet inom självhjälpsgrupper och hur det påverkar klienternas alkoholintag. Tonigan et al. 
(2000) menar att självhjälpsgrupper så som AA kunde vara ett komplement till traditionell 
missbruksbehandling och att deltagande i AA-grupper ökade klienternas förutsättningar till fortsatt 
tillfrisknande. Aktivt deltagande i AA, där klienterna hade anammat alla dess aspekter, ledde till 
ökade möjligheter för klienterna att bibehålla nykterheten. Studien visade även att klienterna hade 
reducerat sitt alkoholintag vid de tillfällen de drack (Tonigan et al., 2000). Fiorentine (1999) har 
gjort en studie liknande Tonigan et al. (2000) där effektivitet av självhjälpsgrupper i eftervård 
undersökts. Fiorentine (1999) har dock inkluderat både alkohol- och drogmissbrukare i studien. 
Studiens resultat visar att klienter som deltog i självhjälpsgrupper minskade sitt alkohol- och 
droganvändande i större utsträckning än de som inte deltog i självhjälpsgrupper. Fiorentine (1999) 
menar att ett frekvent deltagande i självhjälpsgrupper kunde vara ett effektivt sätt att upprätthålla 
långvarig avhållsamhet från droger och alkohol. Resultatet visade ingen skillnad gällande 
avhållsamhet för de klienter som deltog mindre frekvent i självhjälpsgrupper och de som inte deltog 
alls.  
 
Aktuell forskning har undersökt om deltagande i självhjälpsgrupper efter missbruksbehandling kan 
associeras med högre grad av nykterhet (Vederhus & Kristensen, 2006). Studien påvisade ett 
positivt samband mellan deltagande i självhjälpsgrupper och önskat behandlingsresultat. 
Majoriteten av klienterna hade varit nyktra under de senaste sex månaderna, två år efter att 
behandlingen hade påbörjats. Andelen nyktra klienter var större bland de som deltog regelbundet i 
självhjälpsgrupper än de klienter som inte deltog. Enligt Vederhus och Kristensen (2006) tenderar 
alkoholmissbrukare ha bättre förutsättningar att upprätthålla nykterhet i självhjälpsgrupper än vad 
drogmissbrukare har. Studien visar även att klienter med tyngre psykiska problem i tillägg till 
missbruket hoppar av självhjälpsgrupper i större utsträckning än klienter med mindre psykiska 
problem. Vederhus och Kristensen (2006) drar utifrån detta slutsatsen att självhjälpsgrupper inte är 
anpassat till alla individer. Även Fiorentine och Hillhouse (1999) har studerat missbruksbehandling 
i kombination med självhjälpsgrupper. Klienter som tidigare deltagit i självhjälpsgrupper stannade i 
behandling under längre tid och det var mer troligt att de även avslutade hela 
behandlingsprogrammet. Studien visar att samtidigt deltagande i missbruksbehandling och 
självhjälpsgrupper är associerat med goda resultat för långvarig nykterhet. Endast deltagande i 
missbruksbehandling eller endast självhjälpsgrupper gav sämre resultat gällande avhållsamhet från 
både droger och alkohol.  
 
5.4 Erfarenheter och upplevelser av tolvsteg 
 
5.4.1 Positiva erfarenheter och upplevelser 
Kristiansen (2006) har utvärderat ett tolvstegsinriktat behandlingshem för flickor under 18 år. I 
utvärderingen har flickornas erfarenheter och upplevelser av tolvstegsbehandling och deltagande i 
självhjälpsgrupper belysts. En del av flickorna ansåg att tolvstegsbehandling var hjälpsamt och 
intressant medan några av flickorna var mer tveksamma till behandlingen. De flickor som hade 
positiva upplevelser ansåg att gruppterapin och självhjälpsgrupperna var ett viktigt stöd, då 
flickorna genom detta fick höra andras erfarenheter och livshistorier. Gruppterapin ansågs positiv 
då flickorna fick så kallade speglingar (andras reflektioner) på sina problem, vilket kunde ge en mer 
nyanserad bild av flickornas situation. Ytterligare en positiv erfarenhet av behandlingen var att 
flickorna fick lära sig att missbruk är en sjukdom och genom denna insikt fick de en förklaring till 
det destruktiva beteendet. Nedan följer ett citat från en av flickorna på behandlingshemmet som 
påvisar de positiva upplevelserna av tolvstegsbehandling: 
 
”Grupperna är viktiga, för där får man höra om det finns saker som jag ska ändra på och så ser jag det och kan göra 
något åt. Det handlar om att man delar grejer om missbruket eller familjen eller barndomen eller något sådant. Då får 
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man spegling på det och får höra av de andra hur de ser det. Det gör att man kan tänka annorlunda om olika saker.” 
(Kristiansen, 2006).  
 
En annan studie som berör erfarenheter och upplevelser visar att klienter som deltagit i 
tolvstegsbehandling har upplevt att kunskapen som behandlingen genererar har varit en viktig del 
och till stor hjälp. Andra positiva erfarenheter av tolvstegsbehandlingen har av klienter uttryckts 
vara gemenskapen i gruppen, personalens betydelse samt vägledning i att upprätta nya rutiner i det 
nyktra livet (Von Grief & Skogen, 2011). I Laudet (2003) uppgav klienterna att de positiva 
upplevelserna och erfarenheterna av att delta i självhjälpsgrupper bland annat var möjligheten att 
förbättra sig själv och den egna livssituationen, hjälp att uppnå och bibehålla nykterheten samt 
gemenskapen med jämlikar.  
 
5.4.2 Negativa erfarenheter och upplevelser 
Kristiansen (2006) beskriver i sin utvärdering att negativa upplevelser av tolvstegsbehandling och 
självhjälpsgrupper bland annat kunde handla om tvånget att gå på AA- och NA-möten. Några av 
flickorna uppgav att de hade svårt att känna samhörighet med de individer de träffade på mötena 
samt att vissa upplevde det problematiskt att dela sina innersta tankar med okända individer. Nedan 
följer ett citat från en av flickorna på behandlingshemmet som påvisar de negativa aspekterna.  
 
”Jag gillar inte att gå på möten. Det är inte kul att sitta inför en massa folk man inte känner eller kan lita på och jag litar 
inte på att det som sägs på mötena stannar på mötena. Jag känner mig dum när jag kommer dit, det känns sjukt att 
komma dit och säga att jag har drogproblem när det sitter de där som har knarkat i fyrtio år, så jag säger ingenting på 
mötena. Jag tror inte på det för min del, det är inte min grej. Men om jag inte åker på mötena, så får inte de andra 
tjejerna som tycker om mötena åka, så jag måste åka, det är ju kollektiv bestraffning och det får man inte ha och sen får 
man avdrag med hundra spänn om man inte åker och man har bara trehundra i veckan och om man inte går på de två 
mötena så får man bara hundra.”  (Kristiansen, 2006).  
 
Även i Laudet (2003) beskrivs ett antal negativa upplevelser och erfarenheter av självhjälpsgrupper. 
Aspekter som religion, maktlöshet samt avsaknad av professionell personal har uppgetts som 
negativa upplevelser av klienter som någon gång deltagit i självhjälpsgrupper.    
 
5.5 Att förändra ett missbruksbeteende, verksamma faktorer inom självhjälpsgrupper 
 
5.5.1 Religion och grupptillhörighet 
Jacobson (2010) skriver att majoriteten av klienterna som deltog i studien uppgav att tro var en 
faktor som bidrog till deras tillfrisknande, denna uppfattning delades dock inte av alla klienter. I 
Kristiansens (2006) utvärdering uppgav en del av klienterna att den religiösa aspekten och synen på 
Gud kan vara till stor hjälp då “Gud” kan ha varierande betydelse för olika individer. En flicka 
uppgav att Gud, för henne, betydde en gemenskap utan droger. I motsättning till Jacobson (2010) 
och Kristiansen (2006) har Laudet (2003) funnit att den religiösa aspekten inom självhjälpsgrupper 
kunde vara ett hinder för vissa klienter att delta, då de religiösa aspekterna kunde vara svåra att 
anamma och att sympatisera med. En annan studie tyder på att religion är en stor del och en viktig 
komponent för att uppnå tillfrisknande (Brown et al., 2001). För de klienter som redan hade en 
trosuppfattning var det lättare att acceptera och anamma självhjälpsgrupper med en religiös prägel 
(Brown et al., 2010). Enligt Caldwell och Cutter (1998) har de klienter som inte deltar aktiv i AA-
möten svårare att acceptera tron på en högre makt, något som kan tyda på en ambivalens och 
således bidra till ett mindre aktivt deltagande i självhjälpsgrupperna.  
 
Jacobson (2010) har i sin studie funnit att deltagande i grupper präglade av nykterhet är en viktig 
faktor för att uppnå och bibehålla nykterhet. Likaså Laudet (2003) påvisar att deltagande i nyktra 
gemenskaper var en betydelsefull beståndsdel för att uppnå nykterhet. Detta går att jämföra med 
Brown et al (2010) som belyser att grupptillhörighet och gemenskap i nykterhet ansågs som viktiga 
faktorer för de klienter som deltog aktivt i självhjälpsgrupper, medan de som inte var lika aktiva 
inte rankade dessa faktorer lika högt. Det har i en annan studie framkommit att klienter som deltog i 
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AA-möten dagligen under sin första tid som nykter hade lättare att ta till sig och acceptera allt som 
tolvstegsfilosofin innebär (Caldwell & Cutter, 1998). De som inte deltog lika aktivt i AA-möten 
eller de som hoppade av hade svårare att acceptera alla aspekter inom AA. Studiens resultat visar att 
vikten av grupptillhörighet rankades högre av de klienter som var aktiva inom AA än de som inte 
var lika aktiva (Caldwell & Cutter, 1998). Kaskutas, Bond och Humphreys (2001) har i sin studie 
testat hypotesen att sambandet mellan AA-deltagande och reducerat substansmissbruk delvis kan 
förklaras genom förändringar i det sociala nätverket. Resultatet visade att de klienterna som hade 
stöd från AA hade högre grad av nykterhet än de som hade socialt stöd från omgivningen utanför 
AA. Ovanstående studier indikerar att grupptillhörighet och gemenskap har betydelse för 
tillfrisknandet.  
 
5.5.2 Sponsorskap och motivation 
Flera studier tyder på att sponsorskap är en verksam faktor inom självhjälpsgrupper. Jacobson 
(2010) har i sin studie funnit att majoriteten av klienterna uppgav att arbeta med en sponsor och 
ingå i ett nyktert socialt nätverk ansågs som nödvändigt för att bibehålla nykterheten. 
Caldwell och Cutter (1998) har i sin studie upptäckt att klienter som deltog dagligen i AA-möten 
och klienter som deltog mindre frekvent i samma utsträckning hade en sponsor att arbeta med. De 
sistnämnda hade inte lika stor kontakt med andra medlemmar utanför möten, detta för att de hade 
svårare att identifiera sig med andra alkoholmissbrukare. Sponsorskap kan generera en tryggare och 
mer kontrollerad relation då klienterna själva väljer ut en sponsor som de känner sig bekväma med. 
Att ha en sponsor kan således vara en avgörande och viktig faktor för de klienter som har svårt att 
känna gemenskap i AA och inte kan identifiera sig med dess medlemmar (Caldwell & Cutter, 
1998). Även Kaskutas et al. (2001) menar att sponsorskap var en central del för klienter som deltog 
i självhjälpsgrupper. Genom att ha en sponsor fick klienten en nykter förebild och möjlighet till stöd 
vid exempelvis återfallsrisk.  
 
I Jacobsons (2010) studie uppgav klienterna att den största och viktigaste komponenten för att ändra 
livssituationen var den egna viljan och motivationen. Majoriteten av de som deltog i studien angav 
att anledningen till varför de valt att bli drogfria var för deras egen skull. En mindre andel av 
deltagarna angav att det var för familjens skull. Även Von Grief och Skogens (2011) lyfter i sin 
studie fram motivation som en central faktor i klienternas förändringsprocess. Den egna viljan att 
förändra situationen och insikten om sin problematik har varit avgörande i klienternas 
tillfrisknande. En del av klienterna relaterar motivationen till yttre faktorer så som familj men för 
majoriteten av klienterna i studien handlade det om en inre vändpunkt där de upplevde att “botten 
var nådd”. Även Laudet (2003) belyser begreppet motivation och påvisar att avsaknaden av 
motivation till förändring är det största hindret för deltagande i självhjälpsgrupper och påverkar 
både klientens engagemang och resultatet av självhjälpsgrupperna. Således är motivation en 
verksam faktor i självhjälpsgrupper. Fiorentine (1999) har i sin studie undersökt hur motivationen 
påverkar deltagande i självhjälpsgrupper utifrån två olika indikatorer; attityder och beteenden. 
Resultatet visade att de klienter som deltog aktivt i självhjälpsgrupper, hade samma eller något 
högre motivation gällande tillfrisknandet än de som deltog mindre frekvent. Fiorentine (1999) 
hävdar således, till skillnad från Laudet (2003) att det inte går att dra några slutsatser gällande 
motivationens betydelse för utfallet angående alkohol- och droganvändandet för klienter i 
självhjälpsgrupper.  
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6. Diskussion 
Syftet med litteraturöversikten var att undersöka det befintliga kunskapsläget gällande 
tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare. Vidare var syftet att få en överblick över 
vilka resultat och erfarenheter självhjälpsgrupperna AA och NA hade för individer som deltagit i 
dessa grupper. Gällande resultat av tolvstegsbehandling för alkohol- och drogmissbrukare har 
studier som ligger till grund för litteraturöversikten visat varierande resultat av 
behandlingsmetoden. En del av studierna påvisar goda resultat av tolvstegsbehandling riktat till 
både alkohol- och drogmissbrukare medan andra jämförande studier visar en annan bild av 
tolvstegsbehandlingen. Ingen av de jämförande studierna kunde påvisa att det finns några 
signifikanta skillnader mellan tolvstegsbehandling och andra traditionella behandlingsmetoder för 
missbruk (se exempelvis Carroll et al., 1998; Grønbæk & Nielsen, 2007). Resultatet från en tidigare 
forskningsöversikt visar också att det inte finns någon signifikant skillnad mellan 
tolvstegsbehandling och annan missbruksbehandling för att uppnå nykterhet (Kownacki & Shadish, 
1999). Utifrån detta finns det ingenting som tyder på att tolvstegsbehandling visar bättre resultat än 
andra behandlingsmetoder för alkohol- och drogmissbrukare. Detta resultat kom från två 
randomiserade studier där klienterna tvingats delta i behandlingen. Det framkommer dock att 
resultaten från två icke-randomiserade studier tyder på motsatsen, alltså att tolvstegsbehandling är 
bättre än annan missbruksbehandling (Kownacki & Shadish, 1999). Den tidigare forskningsöversikt 
skiljer sig från vår studie då vi inte har hittat något som talar för att tolvstegsbehandling är bättre än 
andra behandlingsmetoder.  
 
Vi har även undersökt om tolvstegsbehandling visar någon skillnad i resultat beroende på om 
klienterna är alkohol- eller drogmissbrukare. Flertalet av studierna tyder på att tolvstegsbehandling 
genererar bra resultat för alkoholmissbrukare. Ytterligare ett antal studier indikerar att 
tolvstegsbehandling även är en framgångsrik behandling för drogmissbrukare (se exempelvis 
Gerdner et al., 1996; Stinchfield & Owen, 1998). Således har inte vi funnit något i våra studier som 
tyder på att tolvstegsbehandling skulle vara bättre för alkoholmissbrukare än för drogmissbrukare 
eller vice versa.  
 
Angående resultat samt verksamma faktorer inom självhjälpsgrupper framgår det i analysen att 
självhjälpsgrupper är ett bra komplement till traditionell missbruksbehandling och som eftervård för 
att klienter ska upprätthålla sin nykterhet. De klienter som deltog aktivt och regelbundet i 
självhjälpsgrupper hade bättre förutsättningar att bibehålla nykterheten än de klienter som inte var 
lika aktiva. Det framgick också i analysen att klienter som deltog i både missbruksbehandling och 
självhjälpsgrupper hade större chans att uppnå långvarig nykterhet än de klienter som endast deltog 
i missbruksbehandling eller självhjälpsgrupper (se exempelvis Tonigan et al., 2000; Fiorentine 
1999). Resultatet från en tidigare forskningsöversikt tyder på att det finns ett samband mellan AA-
deltagande och minskat alkoholintag, sambandet var dock större inom öppenvården än inom 
institutionsvården (Tonigan et al., 1996). Detta går i linje med vårt resultat med skillnaden att vi 
inte tagit hänsyn till öppen- eller institutionsvård. Resultatet från ytterligare en forskningsöversikt 
som innefattar både randomiserade och icke-randomiserade studier, visar att icke- randomiserade 
studier hade positiva effekter gällande AA-deltagande. De randomiserade studierna visar däremot 
på sämre resultat av AA-deltagande. Enligt forskarna kan de sämre resultaten i de randomiserade 
studierna bero på att klienterna inte deltog frivilligt (Kownacki & Shadish, 1999). Vi har inte gjort 
någon åtskillnad på randomiserade och icke-randomiserade studier vilket kan vara en förklaring till 
att vårt resultat enbart visar positiva effekter av AA-deltagande. I vårt resultat och analys är det 
endast en studie som tyder på att alkoholmissbrukare tenderar att ha bättre förutsättningar att uppnå 
nykterhet med hjälp av självhjälpsgrupper än vad drogmissbrukare har. De resterande studierna i 
litteraturöversikten påvisar ingen skillnad mellan alkohol- och drogmissbrukare och resultat av 
deltagande i självhjälpsgrupper. 
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De faktorer i självhjälpsgrupperna som klienterna uppgav som positiva och som var återkommande 
i de inkluderade studierna var religion, grupptillhörighet, sponsorskap samt motivation. Den 
religiösa aspekten inom självhjälpsgrupperna upplevdes som både hjälpsam men även som ett 
hinder för vissa klienter. Enligt klienterna kunde Gud uppfattas som en verksam faktor, då “Gud” 
kunde upplevas och tolkas på olika sätt. Grupptillhörighet i nyktra gemenskaper rankades som en 
betydelsefull faktor för att uppnå avhållsamhet. En studie visade att de klienter som hade stöd från 
AA var nyktra i högre grad än de som hade socialt stöd från omgivningen utanför AA. Att ha en 
sponsor var ytterligare en viktig faktor för klienternas tillfrisknade. I vårt resultat och analys 
framkommer det även att motivation var en avgörande faktor i klienternas tillfrisknande. 
Avsaknaden av motivation var det största hindret för deltagande i självhjälpsgrupper (se exempelvis 
Laudet 2003; Jacobson, 2010).  
 
Ytterligare en intention med litteraturöversikten var att studera klienternas upplevelser och 
erfarenheter av att delta i tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. Resultatet och analysen 
indikerar att tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper upplevs på olika sätt. De klienter som 
deltagit i studierna hade både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter gällande både 
tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. De klienter som hade positiva erfarenheter beskrev att 
gemenskapen och kunskapen som genererades genom behandlingen samt insikten om 
sjukdomsbegreppet bland annat var det som bidrog till positiva upplevelser av tolvstegsbehandling 
och självhjälpsgrupper. De klienter som hade negativa erfarenheter av självhjälpsgrupper angav 
religion, maktlöshet och avsaknaden av professionell personal som bidragande orsaker till de 
negativa upplevelserna (se exempelvis Kristiansen, 2006; Laudet, 2003). 
                 
I Sverige har 25 procent av missbruksvården tolvstegsbehandling som huvudmetod medan 45 
procent av missbruksbehandlingen har influenser av tolvsteg (Socialstyrelsen 2004, ref av Bodin, 
2006, s. 16). Ovanstående tyder på att tolvstegsbehandling är en populär och väl vedertagen 
behandlingsmetod. Med litteraturöversiktens resultat i åtanke anser vi att det finns anledning att 
ifrågasätta hur det kommer sig att en behandlingsmetod kan ha så stor genomslagskraft trots 
bristande forskning på vilka resultat den egentligen ger. Även majoriteten av artiklarna som ligger 
till grund för litteraturöversikten belyser att forskningen på området är motsägelsefull och att 
resultaten av tolvstegsbehandling behöver studeras närmare. De tidigare forskningsöversikterna som 
har använts i vår studie belyser också det faktum att relevant och tillförlitlig forskning gällande 
tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper saknas. En anledning till att forskningen på området är 
motsägelsefull tror vi kan bero på att det är svårt att avgöra vilka komponenter under en 
behandlingsprocess som är verksamma och som genererar bra resultat. Missbruksproblematiken är 
komplex och det som är verksamt för en individ behöver inte fungera för en annan, vilket kan 
försvåra forskningen på området. Missbrukare skulle kunna uppfattas som en svår grupp att forska 
på, då det inte är ovanligt att de tar återfall och därför kan de vara svåra att få tag på i en 
uppföljande studie, vilket således påverkar studiens resultat. Som tidigare nämnts förekommer det 
drop outs i flertalet av studierna, dock är det få studier som har belyst detta problem och varför drop 
outs inom missbruksbehandling är ett vanligt fenomen. Vi tror att anledningen till detta skulle 
kunna vara att de klienterna som hoppar av behandlingen kan vara svåra att få tag på och därför 
saknas det en redogörelse av drop outs i vissa studiers resultat.  
 
Kvalitativa studier gällande upplevelser och erfarenheter har varit svåra att finna, men de studier 
som ingått i vår litteraturöversikt tyder på att klienterna både hade positiva och negativa upplevelser 
och erfarenheter av så väl tolvstegsbehandling som självhjälpsgrupper. Religion är något som 
uppgetts som både positivt och negativt av klienterna. Då tolvstegsbehandling och 
självhjälpsgrupper är genomsyrat av tron på Gud eller en högre makt, kan det upplevas som 
problematisk för vissa klienter att anamma denna filosofi. Således tror vi att denna aspekt kan bidra 
till att tolvstegsbehandling och deltagande i självhjälpsgrupper inte lämpar sig för alla klienter. Vi 
anser också att det finns anledning att ifrågasätta hur tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper 
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med en stark religiös prägel, kan ha haft sådan genomslagskraft, då Sverige kan anses som ett 
sekulariserat samhälle. I föreliggande litteraturöversikt har det i både resultat och analys 
framkommit att sjukdomsbegreppet har uppfattats som något positivt då klienten har fått en 
förklaring på sitt missbruksbeteende. Det har även framgått att deltagande i både 
tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper genererar en stark grupptillhörighet och gemenskap. 
Ovanstående tror vi kan vara några bidragande faktorer till den genomslagskraft som både 
tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper har haft i Sverige sedan 1980-talet.  
 
Under arbetets gång med denna litteraturöversikt har vi som sagt haft svårigheter att finna 
kvalitativa studier som var relevanta för våra forskningsfrågor. Detta resulterade i att majoriteten av 
våra studier är av kvantitativ karaktär. Vi tror att litteraturöversikten hade gett en annan bild av 
kunskapsläget om fler kvalitativa studier hade använts, och detta skulle kunna anses som en svaghet 
i vår studie. Under litteratursökandet hade vi inte tillgång till alla databaser vilket ledde till att vissa 
relevanta studier inte kunde erhållas i full text. Det bör även poängteras att vår litteraturöversikt 
endast bygger på tjugo studier, vilket betyder att vi inte kan dra alltför långtgående generella 
slutsatser av tolvstegsbehandling, något som kan betraktas som en svaghet. Litteraturöversikten 
består av studier som berör olika komponenter inom både tolvstegsbehandling och 
självhjälpsgrupper som bland annat öppenvård och institutionsvård, kvinnor och män samt alkohol 
och droger. Detta anser vi genererar en nyanserad bild över det rådande kunskapsläget vilket skulle 
kunna betraktas som en styrka i vår studie.  
 
Sammanfattningsvis har vi i vår litteraturöversikt bland annat funnit att tolvstegsbehandling kan 
vara en gynnsam behandlingsmetod för alkohol- och drogmissbrukare. Förutsättningarna för att 
behandlingen ska vara verksam är bland annat att klienten är motiverad till förändring samt att 
klienten kan anamma tolvstegsfilosofin som ligger till grund för behandlingsmetoden. Vi har i vår 
studie inte funnit något som tyder på att tolvstegsbehandling skulle vara bättre än någon annan 
psykosocial behandlingsmetod för alkohol- och drogmissbrukare. En slutsats vi kan dra utifrån vår 
litteraturöversikt är att självhjälpsgrupper är verksamt för många klienter och ett bra komplement 
till traditionell missbruksbehandling och eftervård.   
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7. Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnts är tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper frekvent förekommande inom 
missbruksvården både i Sverige och i delar av västvärlden. Trots detta har både vår 
litteraturöversikt och tidigare forskningsöversikter poängterat att det saknas relevant forskning på 
området. De studier som har inkluderats i vår litteraturöversikt tyder på att det saknas studier med 
tillräckligt starka statistiska bevis för tolvstegsbehandling och självhjälpsgruppers resultat. Vi har 
under litteratursökningen uppmärksammat att en stor del av den befintliga forskningen är 
genomförd på 1980-1990 talet, vilket innebär att de är förhållandevis gamla och således kanske 
mindre aktuella i dagens samhälle. Vårt förslag till vidare forskning är med utgångspunkt i 
ovanstående att fortsätta kartlägga både tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper. Vi anser även 
att det behövs mer kvalitativ forskning på området då det skulle kunna bidra till en djupare typ av 
kunskap. Detta för att kvalitativa undersökningar erbjuder deltagarna mer frihet att beskriva sina 
egna upplevelser.  
 
Vi menar att det behövs mer forskning på området då det har relevans för socialt arbete. Genom att 
erhålla mer kunskap om både tolvstegsbehandling och självhjälpsgrupper får personer som arbetar 
med missbruksproblematik högre kompetens att avgöra vilken behandlingsmetod som är bäst 
lämpad för den enskilda individen. Detta tror vi kan öka möjligheten till att fler klienter blir nöjda 
med sin behandling och således får bättre förutsättningar att förändra sitt missbruksbeteende. 
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